
Zápis z jednání Komise pro mládež, tělovýchovu a sport (dále jen KMTS)

Datum: 05.11.2019

Účast: Ing. Jiří Holý (předseda); František Jobek (pozdější příchod); Mgr. Jitka Charyparová; Miroslav
Peterka; Mgr. Renáta Vesecká; Daniel Rosenbaum; Karel Makovec MBA; Petr Janota; Jan Hadraba

Omluveni: Mgr. Milan Vančát; Bc. Radek Eliáš; Antonín Schejbal

Hosté: Mgr. Zorka Brožíková; Ing. Lea Enenkelová

Koordinátor: Markéta Benešová

Program:
1) Zahájení, schválení programu jednání
2) Informace k dokumentu „Plán rozvoje sportu pro město Příbram do roku 2030“
3) Obecné informace a) Sportovec roku (Sportovec regionu)

b) Trenéři do škol (Sportík)
c) Cvična, plácky
d) školení amatérských trenérů

4) Dotační programy – doplňující informace
5) Závěr

ad1) Schůzi zahájil předseda KMTS, přivítal přítomné. Je přítomno 8 ze 12 členů, KMTS je
usnášeníschopná.

Předseda KMTS přednesl program jednání.
Schválení programu – hlasováno pro: 8

proti: 0
zdržel se: 0

ad2) Předseda KMTS informuje členy komise o strategickém dokumentu „Plán rozvoje sportu pro
město Příbram do roku 2030“. Plán byl zpracovatelem odevzdán 31.10.2019 dle podmínek smlouvy.
Dokument má k dispozici vedení města, pracovní skupina „Sport 2030“ a OŠKS. Předseda seznamuje
členy komise se stručným obsahem dokumentu a s postupem, jak se bude dokument schvalovat. Paní
místostarostka doplňuje, že pracovní skupina „Sport 2030“, vedení města a OŠKS dokument prostudují
a zajistí opravu písařských a faktických chyb zpracovatelem a pak bude předložen komisi
k prostudování.

ad3) a) sportovec roku = Sportovec regionu – paní místostarostka informuje o schůzce se
zástupci vydavatelství Vltava Labe Media s vedením města, se zástupci MKC a ČUSu. Na schůzce se
stanoví propočty. Gala večer by měl proběhnout v únoru nebo březnu 2020. ČUS by měl s nominacemi
sportovců oslovit spolky, kluby a tělovýchovné jednoty.

b) „Trenéři do škol“. Projekt by mě začít 01.02.2019 a půjde o přítomnost trenéra v hodině
tělocviku. Projekt se týká prvních tříd ZŠ a půjde o jednu hodinu týdně.

c) oživení plácků – předseda informuje o zprovoznění hřiště „Cvična“, o akci pro děti,
kterou uspořádal se sportovním klubem Příbram Bobcats. Představa nebo návrh je, aby jednou měsíčně
byl na plácku nějaký sportovní klub, který by připravil program pro děti nejen z klubu, ale i z veřejnosti.
Předseda vyzývá členy komise, aby přišli s vlastními návrhy, jak plácky oživit.

d) Předseda informuje komisi o požadavku na vedení města o poskytnutí finanční rezervy
na proškolení „amatérských“ trenérů. Snaha je proškolit tatínky nebo amatérské trenéry, kteří pomáhají
v aby dětem neuškodili. Kluby by je měly na školení vyslat. Návrh na školitele
– Předseda se obrací na členy komise, aby se pokusili vymyslet program a
propagaci.



ad4)  Předseda informuje o změnách v dotačních programech v oblasti sportu, které byly schváleny 

na jednání zastupitelstva dne 09.09.2019. I přesto, že nebyla schválena nová pravidla pro poskytování 

dotací, v programech bylo schváleno, že 20% spoluúčast musí být za rok 2020 doložena v uznatelných 

nákladech. 

 

ad5) Další jednání komise bude svoláno, až bude k dispozici finální verze plánu rozvoje sportu. 

 

 

Datum: 20.11.2019 

Zapsal: Ing. Jiří Holý, předseda KMTS a Markéta Benešová 

 

Přílohy: prezenční listina 

 


